
MASTER FOOD 

H.A.C.C.P.✓ tương thích

* Gây ung thư, gây đột biến hoặc gây độc

Hợp chất phi thực 
phẩm D1

✓CÔNG THỨC KHÔNG CÓ
     ➜ THÀNH PHẦN CMR*  
     ➜ CHẤT GÂY RỐI LOẠN NỘI TIẾT

www.huckerts.net

 Tác dụng ngay sau 1 phút, UMONIUM38® MASTER FOOD là một dung dịch mới có độ pH trung tính, không mùi, 
không màu và không có cặn sau khi rửa. Được phát triển cho các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm, thích hợp cho việc 
vệ sinh, khử trùng các bếp ăn tập thể (máy rửa bát có băng tải, bàn pha chế...) trong ngành thực phẩm để xử lý môi 
trường sản xuất (vách ngăn lạnh công nghiệp, bồn trộn, bàn cắt, băng tải tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, máy chiết 
rót chất lỏng cho đồ uống, ...). Được khuyến nghị đặc biệt để chống lạivi khuẩn thương hàn Salmonella typhimurium.
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Chất tẩy rửa- khử trùng 
không ăn mòn“ ”

MADE IN

BELGIUM

UMONIUM38® MASTER FOOD là một sản phẩm diệt khuẩn. Thận trọng khi sử dụng. Vui lòng đọc kỹ thông tin sản phẩm trước khi dùng.



EMB 0013 Bộ bơm kèm phụ kiện ECONOMATIC - Nồng độ 0,5% 1 cái
EMB 0013 - 2.5% Bộ bơm kèm phụ kiện ECONOMATIC - Nồng độ 2,5% 1 cái

MÃ HIỆU TÊN GỌI  ĐÓNG GÓI 

PF 12504 Chai định lượng 125 mL 24 x 125 mL
PF 12505 Chai định lượng 1L 12 x 1L
PF 12506 Bình 5L có bơm 4 x 5L

MÃ HIỆU TÊN GỌI

PF 12507 Bình 25L
PF 12508 Thùng 200L
PF 12509 Bồn 1000L

LĨNH VỰC ÁP DỤNG 
Chất khử trùng cho các bề mặt và thiết bị tiếp 
xúc với thực phẩm.

THÀNH PHẦN
Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium 
chloride (ADBAC/BKC (C12-16)). 99g/L.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
•  Tính nhất quán về chất lượng và khả năng 

truy xuất nguồn gốc được đảm bảo bởi tiêu 
chuẩn ISO 9001: 2015 

•  Tuân thủ quy định về chất diệt khuẩn 
528/2012

•  Được đề xuất cho các quy trình HACCP

CÁCH SỬ DỤNG
Làm sạch: Chuẩn bị dung dịch 0,5%: Lấy 
liều lượng 25mL và thêm 5 lít nước sạch ở 
nhiệt độ phòng. 
 Khuấy đều. Dung dịch này đã sẵn sàng để 
sử dụng. Áp dụng cho các bề mặt bằng cách 
lau ẩm hoặc ngâm đồ vật cần làm sạch và cọ 
rửa cẩn thận. Rửa lại bằng nước sạch. 

Khử trùng:  Chuẩn bị dung dịch 2,5%: Lấy 
liều lượng 25mL và thêm 1 lít nước sạch ở 
nhiệt độ phòng. Khuấy đều. Dung dịch này 
đã sẵn sàng để sử dụng. Xoa ướt đều lên các 
bề mặt hoặc ngâm đồ vật cần khử trùng. Thời 
gian tiếp xúc tối ưu: 15 phút. Đối với những 
đồ vật có khả năng tiếp xúc với thực phẩm, 
nên rửa lại bằng nước sạch sau khi xử lý.

THUỘC TÍNH
• Chất diệt khuẩn PT4
•  Chất tẩy - chất tẩy dầu mỡ - chất khử trùng 

phổ rộng
•  Không độc hại: DL 50  (thử nghiệm trên chuột 

5840 mg/kg), không có khí độc hại
• Không ăn mòn: pH trung tính
•  Sản phẩm đã được pha loãng không gây 

kích ứng da (không có độc tính thấm qua 
da)

•  Không chứa aldehyde, peroxide, biguanide 
hoặc thành phần gây ung thư, gây đột biến, 
gây độc

• Không đông tụ
• Không bắt lửa
•  Diệt vi khuẩn (bao gồm  S. Typhimurium), 

thuốc diệt nấm, thuốc diệt vi khuẩn 
mycobacteric và thuốc diệt vi khuẩn 

•  Tương thích 100% trên sợi quang học, 
cao su, polycarbonate, hợp chất acrylic, 
thủy tinh, Pyrex, PU,   PVC, HDPE, PET, 
neoprene, latex, silicone, sơn, thép không 
gỉ 410

•  Hiệu quả, nhanh chóng và hiệu năng cao 
(làm tan máu bám bề mặt)

•  Hiệu quả hơn khi pha với chất hữu cơ
• Tốc độ khử trùng: 15 phút
 • Tồn dư trên bề mặt không được rửa sạch 

(màng kìm khuẩn)
• Không có cặn sau khi rửa
• Hạn sử dụng ổn định: 36 tháng kể từ ngày 

sản xuất
• Xác nhận HACCP 
• Đăng ký NSF
• Không màu - không mùi

MASTER FOOD

Hợp chất phi thực 
phẩm  D1 

H.A.C.C.P.✓ tương thích

*  Đối với các đồ vật có khả năng tiếp xúc với thực phẩm, nên 
rửa sạch bằng nước uống sau khi xử lý.

✓CÔNG THỨC KHÔNG CÓ
     ➜ THÀNH PHẦN CMR*  
     ➜ CHẤT GÂY RỐI LOẠN NỘI TIẾT

FP00376 VI - Ed. 3.4 - 04/2022 - Hình ảnh minh họa sản phẩm có thể khác với thực tế.

UMONIUM38® là nhãn hiệu đã đăng ký của Laboratoire Huckert's International

* Gây ung thư, gây đột biến hoặc gây độc

Tiêu 
chuẩn

Cơ chế mục tiêu

Thời gian tiếp 
xúc (phút)

0,5% 2,5%
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S. aureus,  
P. aeruginosa,
E. hirae, E. coli

20 10

E. cloacae,
S. typhimurium,

L. brevis
- 15

EN 13697

S. aureus,  
P. aeruginosa,
E. hirae, E. coli, 

E. cloacae,
S. typhimurium,

L. brevis

15 15
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N
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C. albicans

20 15

EN 1275 10 10

EN 1650
10 10

S. cerevisiae - 15

EN 14476
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Adenovirus,  
Norovirus, Poliovirus 10 10

Vacciniavirus - 5

EN 13610 Xạ khuẩn P001,  
Xạ khuẩn P008 - 15

EN 14348
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M. avium,  
M. terrae

20 10

EN 14563 60 10

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

1L đậm đặc cho phép pha 200L 
dung dịch (0,5%).

BƯỚC ➊ : LÀM SẠCH/KHỬ TRÙNG SƠ BỘ

BƯỚC ➋ : KHỬ TRÙNG

Dung dịch 0,5%:
25mL/5L nước

Rửa sạch Rửa lại bằng  
nước sạch

Khử trùng/ngâm

Rửa lại bằng nước  
sạch nếu cần thiết *

QUY TRÌNH SỬ DỤNG
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Để thấm
15 phút

Dung dịch 2,5%:  
25ml/1L nước

1L

Nếu bề mặt sạch bằng mắt thường,  
hãy chuyển sang bước 2


